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 بارم تشریحی سوال به همراه پاسخنامه ردیف

 الت زیر را با ذکر دلیل مشخص کنید.مدرست یا غلط بودن ج 1
 خون درون قلب تمام نیاز قلب را تامین می کند-1

 بی صدای اضافه ممکن است شنیده شود.در کامل نشدن دیواره میانی حفراتی قل -2

 و دهلیزها زمان هم قباضان از مانع و دارد وجود میزان صفحات بینابینی خیلی بیشتر است  ها، نبط ماهیچۀ به دهلیزها ماهیچۀ ارتباط محل در-3

 .شود می ها بطن

 است لختی سه دریچۀ عقب در و راست، دهلیز پشتی دیوارۀ در بطنی  دهلیزی گره -4

2 

 

2 
 درجمالت زیر عبارت صحیح داخل پرانتز را مشخص کنید.

 نی ( است. انقباض بط –مربوط به )استراحت عمومی  بیشترین زمان دوره قلبی-1

 است.  لیتر در دقیقه 5برون ده قلبی (  –میانگین ) حجم ضربه ای  -2

 مویرگ ها ( بنداره مویرگی وجود دارد.  –در ابتدای بعضی از )سرخرگ های کوچک -3

 می کند.  استراحت ( بطن بر روی سرخرگ وارد –فشار بیشنیه فشاری است که ) انقباض  -4

  ناپیوسته ( یافت می شود.  –در جگر مویرگ های ) پیوسته  -5

5/2 

 :جاهای خالی جمالت زیر را با کلمات مناسب پر کنید 3
 .کند کمک اه سیاهرگ در خون جریان به عواملی است الزم است باال سمت به آنها بیشتر در که ها سیاهرگ در ------ و ----- علت به-1

 کند می پیدا توجهی قابل افزایش ،------ بعضی و ---- در مقدار لنف -2

 دارد قرار تنفس تنظیم مرکز نزدیکی در و ------- و ---- در خودمختار اعصاب هماهنگی مرکز-3

 .دارند اهمیت یزا بیمار عوامل با مبارزه و ایمنی در ------- و خون انعقاد در --------4

 شود می ساخته نیز -------و ----- مثل دیگری های اندام در خونی های یاخته جنینی، دوران در -5

 

5/2 

 عبارات مرتبط با هم را پیداکرده و شماره آن را بنویسید)دوواژه اضافی است(. 4

 ازوفیلب -الف       طحال                                                                                   -1

 مژک -ب                                                                               نوریغذاهای جا-2

 ردهمگویچه قرمز  -ج                                                                             قسمتی چند هستۀ-3

 تاژک-د                                                                             قطعات یاخته ای  -4

 نوتروفیل -و                                                                                    یاخته یقه دار-5

 B12ویتامین  -ه                                                                                                       

 گرده -ی                                                                                                       

5/2 

 های چهارگزینه ای زیر پاسخ درست را انتخاب کنید. از پرسش 5

 کدام یک از ویژگی های هیدر نیست-1

 وارش برون سلولی گ -اختار بدنی سه الیه     دس -کارچی       جازوهای ب -حفره گوارشی   ب-الف

 

 کدامیک از ویژگی های ملخ نیست  -2

 د بزاقی حاوی امیالز غد -ردش خون باز   دگ -ذب نهایی در معده      جج -سیژن در همولنف        بوجود گاز اک -الف

 

 

  ندارددوزیستان کدام یک خون تیره وجود  درمورد نوزاد -3

 دهلیز  -رخرگ شکمی             دس -سیاهرگ شکمی         ج 0رخرگ پشتی         بس -الف
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 های زیر پاسخ دهید. سشبه پر

 به قلب کال چند رگ متصل است؟-1

 دریچه قلبی و بزرگترین دریچه قلبی چیست ؟ کوچکترین-2

 ه قلب از چه اجزایی تشکیل شده بیرونی ترین الی-3

 اجزای شبکه هادی قلب؟ -4

 یست؟چتفاوت سرخرگ های  کوچک با بزرگ  -5

 در انتقال خون در سیاهرگ نقش دارد؟د چه ماهیچه هایی تلمبه ماهیچه ای در مور -6

 ----------------      <--------------        <------رگ لنفی  <-----مویرگ لنفی  -7

 

7 

7  

 

 

 

 

 

 د گذاری کنی نام 8 تا 1شماره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

https://konkur.info

http://WWW.DRDNA.IR
http://WWW.DRDNA.IR
http://WWW.DRDNA.IR
http://WWW.DRDNA.IR
http://www.drdna.ir/
http://WWW.DRDNA.IR
http://WWW.DRDNA.IR
http://WWW.DRDNA.IR
http://WWW.DRDNA.IR
http://WWW.DRDNA.IR
http://WWW.DRDNA.IR
http://WWW.DRDNA.IR
http://WWW.DRDNA.IR
http://WWW.DRDNA.IR


 

 
 

                         

                             

 بارم تشریحی سوال به همراه پاسخنامه ردیف

 درست یا غلط بودن جمالت زیر را با ذکر دلیل مشخص کنید. 1

 ن می شود غ   قسمتی از نیاز بدن از طریق سرخرگ اکلیلی تامی        یاز قلب را تامین می کندخون درون قلب تمام ن-1

 ص  بی صدای اضافه ممکن است شنیده شود.در کامل نشدن دیواره میانی حفراتی قل -2

 و دهلیزها زمان هم قباضان از مانع و دارد وجود میزان صفحات بینابینی خیلی بیشتر است  ها، بطن ماهیچۀ به دهلیزها ماهیچۀ ارتباط محل در-3

 ت پیوندی عایق وجود داردفغ   با    .شود می ها بطن

 ص    است لختی سه دریچۀ عقب در و راست، دهلیز پشتی دیوارۀ در بطنی  دهلیزی گره -4

2 

 

2 
 درجمالت زیر عبارت صحیح داخل پرانتز را مشخص کنید.

 انقباض بطنی ( است.  –راحت عمومی استبیشترین زمان دوره قلبی مربوط به )-1

 است.  لیتر در دقیقه 5( برون ده قلبی  –میانگین ) حجم ضربه ای  -2

 ( بنداره مویرگی وجود دارد. مویرگ ها  –در ابتدای بعضی از )سرخرگ های کوچک -3

 بطن بر روی سرخرگ وارد می کند.  استراحت ( – انقباضفشار بیشنیه فشاری است که )  -4

  ود. ش( یافت می اپیوسته ن –در جگر مویرگ های ) پیوسته  -5

5/2 

 جاهای خالی جمالت زیر را با کلمات مناسب پر کنید: 3

 در خون ریانج به عواملی است الزم است باال سمت به آنها بیشتر در که ها سیاهرگ در خون حرکت جهت و خون فشار شدید کاهش علت به-1

 .کند کمک ها سیاهرگ

 کند یم پیدا توجهی قابل افزایشها  بیماری بعضی و ورزش جریان در مقدار لنف -2

 دارد قرار تنفس تنظیم مرکز نزدیکی در ومغزی  پل و النخاع بصل در خودمختار  اعصاب هماهنگی مرکز-3

 دارند اهمیت یزا بیمار عوامل با مبارزه و ایمنی در ها گلوبولین و خون انعقاد فیبرینوژن،در4-

 شود می ساخته نیزطحال  و کبد مثل دیگری های اندام در خونی های یاخته جنینی، دوران در -5

 

5/2 

 عبارات مرتبط با هم را پیداکرده و شماره آن را بنویسید)دوواژه اضافی است(. 4

 بازوفیل -الف                                                                          ج   طحال                -1

 مژک -ب                                                                     هغذاهای جانوری          -2

 ردهمگویچه قرمز  -ج                                                                  وقسمتی            چند هستۀ-3

 تاژک-د                                                                   یقطعات یاخته ای            -4

 نوتروفیل -و                                                                     دیاخته یقه دار               -5

 B12ویتامین  -ه                                                                                                       

 گرده -ی                                                                                                       

5/2 

 از پرسش های چهارگزینه ای زیر پاسخ درست را انتخاب کنید. 5

 کدام یک از ویژگی های هیدر نیست-1

 وارش برون سلولی گ -الیه     دساختار بدنی سه  -جکارچی       شازوهای ب -حفره گوارشی   ب-الف

 

 کدامیک از ویژگی های ملخ نیست  -2

 بزاقی حاوی امیالز  غدد -ردش خون باز   دگ -ذب نهایی در معده      جج -جود گاز اکسیژن در همولنف        بو -لفا

 

 

 ندارد دوزیستان کدام یک خون تیره وجود  درمورد نوزاد -3

 دهلیز  -د            سرخرگ شکمی  -یاهرگ شکمی         جس 0سرخرگ پشتی         ب -لفا
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 به پرسش های زیر پاسخ دهید.

  رگ 9 ؟به قلب کال چند رگ متصل است-1

 ولختید دریچۀ      -     ششی سرخرگ سینی دریچۀ دریچه قلبی و بزرگترین دریچه قلبی چیست ؟ کوچکترین-2

 دمی اور وجود به را پیراشامه و گردد برمی خود روی الیه این .است شامه رونب    اجزایی تشکیل شده بیرونی ترین الیه قلب از چه -3

 فتهیا تخصص تارهای از هایی دستهدو گره و    اجزای شبکه هادی قلب؟ -4

 صاف، های ماهیچه نمیزا و کمتر کشسان، های رشته میزان کوچکتر، گهای سرخر در     ؟ستتفاوت سرخرگ های  کوچک با بزرگ چی -5

 است  بیشتر

 بند میان و  شکم پا، و دست های ماهیچه لمبه ماهیچه ای در مورد چه ماهیچه هایی در انتقال خون در سیاهرگ نقش دارد؟ت -6

 

 راست و چپ ای هترقو زیر های سیاهرگ-      <----------مجاری لنفی ----        <------رگ لنفی  <-----مویرگ لنفی  -7
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 نام گذاری کنید  8تا  1شماره
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 موفق و پیروز باشید. 
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